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BAB II 

BIOGRAFI DIDIN SIRAJUDDIN 

2.1 Latar Belakang Keluarga 

Dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1957, dengan nama Didin Sirajuddīn Abdul 

Rahman di Desa Karang Tawang, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Hobinya sejak 

kecil adalah melukis, apa saja akan dicoreti oleh Didin kecil bahkan dinding rumah pun 

diberi gambar dengan memanfaatkan arang dapur. Ia juga menggunakan arang kuali 

untuk menulis halus dengan pena kodok yang ditancapkan ke gagang kalam. 

Ia menjadi tertarik menggambar pemandangan dengan cat lewat kebiasaannya 

melihat gambar-gambar pemandangan yang digelar dipinggir jalan atau yang digantung 

di dinding rumah Bu Zainab, salah seorang tetangganya. Hal inilah yang akhirnya 

menjadi kegemarannya setelah berada di Jakarta dengan sering berkeliling melihat 

pameran dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Pada tahun 1960-an, didesanya mungkin hanya ada tiga orang anak yang pandai 

menggambar. Selain Didin kecil juga ada Uung Masyhuri dan Yano Suharyono. Tetapi 

yang paling dikenal dikalangan guru dan kawan-kawannya ialah Didin. Hasratnya untuk 

mengkritik dan menganalisa sudah tampak ketika ia menyalahkan huruf ra pada poster 

peraga tulisan guru madrasahnya, E. S. Muchtaruddin, karena terlalu tipis pada 

lengkungannya.
11

  

Ayahnya, Abdul Rahman, adalah Mantri Kesehatan di RSU ‟45 Kuningan, yang 

karena perjuangannya di Desa Karang Tawang akhirnya terpilih menjadi kepala desa 

selama sebelas tahun (1968-1979). Selain mendirikan Pondok Pesantren Al-Abṣarī, 

Abdul Rahman juga termasuk pelopor berdirinya Madrasah Tsanawiyyah Karang 

Tawang. Sedangkan ibunya, Hj. Sukrinah datang dari keluarga pesantren tua terbesar di 

Kabupaten Kuningan, Pondok Pesantren Rauḍaḧ al-Ṭālibīn, pimpinan K.H. Uci 

Syarifuddin di Desa Lengkong yang bersebelahan dengan Desa Karang Tawang. 
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Gambar manusia dipelajarinya dari komik-komik. Ia amat terkesan dengan 

komik karya Alyson SR, yang berjudul Gibraltar dan komik-komik tentang kebiadaban 

PKI tahun 1960. Semua komik yang pernah ia baca ditiru dengan pena kodok dan tinta 

hitam dari arang kuali. Tetapi gurunya dibidang menggambar manusia, seperti yang 

diakuinya, adalah Empu Mahfud, guru agamanya, dan Fuad Fauzi, kawan dari Bogor 

saat nyantri di Pondok Modern Gontor. 

Hobinya yang sulit dibendung, membuat ia sedikit menyisakan perhatiannya 

pada mata pelajaran Sejarah dan mengarang, dan „setengah membenci‟ pelajaran 

berhitung. Ia juga berterus terang, “Dari 20 soal berhitung, kadang-kadang hanya dua 

yang betul. Sisanya yang salah, tolonglah dijumlahkan ada berapa?” Saat belajar di 

Pondok Modern Gontor, ia juga sering mendapat nilai satu untuk pelajaran ‘ilm hisab’ 

(aritmatika). Menurutnya, angka tersebut adalah angka juara, karena ia hanya ingin 

menjadi juara di bidang yang digelutinya.
12

 

2.2 Perjalanan Pendidikan dan Karya-karyanya 

Ayahnya, Abdul Rahman sedang gencar-gencarnya berkampanye agar setiap 

anak-anak yang telah tamat sekolah dasar melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyyah yang 

didirikannya. Seharusnya Didin masuk ke Madrasah Tsanawiyyah tersebut dan terdaftar 

sebagai murid angkatan pertama disana. Tetapi ayahnya justru memasukkan Didin kecil 

ke Pondok Modern Gontor, pimpinan K.H. Ahmad Sahal dan K.H. Imam Zarkasyi, pada 

tahun 1969. Pesantren yang menerapkan disiplin ketat terhadap santri-santrinya, ternyata 

sarat akan aneka kegiatan seni dan kaligrafi merupakan pelajaran yang wajib diikuti. 

Menulis dan melukis kaligrafi adalah kegiatan yang paling disenanginya selama 

di pesantren. Segera saja bakatnya tumbuh dan berkembang. Hal itu membuat ia dikenal 

oleh guru-guru dan kawan-kawannya, sampai pada suatu ketika saat duduk di kelas tiga 

Tsanawiyyah ia masuk tim penulis santri. Suatu hari K.H. Imam Zarkasyī datang dan 

mendekati Didin, “Sirajuddin, laa…, laa…, laa…, laa-budda hakadza” (Sirajuddin 

tidak, tidak, tidak, harus seperti ini). Pak Zarkasyī memberi isyarat sambil membetulkan 

posisi tangannya. Dan menurutnya itu adalah sebuah do‟a dari seorang guru dan suatu 

hari nanti akan terasa hasilnya. 
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Empat tahun belajar khaṭ naskhī dan riq’aḧ di Gontor dan dua tahun untuk 

pendalaman, dirasa kurang dan tidak memuaskan. Karena pada waktu itu hanya ada satu 

buku panduan kaligrafi karya Abdul Karim Husain, Khat, Seni Kaligrafi; Tuntunan 

Menulis Halus Huruf Arab. Buku lainnya adalah Tulisan Indah karangan M. „Abd al-

Razzāq Muhilī yang ditulisnya tahun 1961, itupun sudah tidak terbit lagi. 

Dua tahun sebelum kelulusannya, Didin semakin mengintensifkan kreasinya, 

menambah kemahirannya dalam menggambar pemandangan, anatomi manusia, 

dekorasi, vignette, dan lain sebagainya. Menjelang akhir studinya di Gontor, tahun 1975, 

ia berangan-angan sekiranya suatu saat nanti mengarang buku-buku tentang kaligrafi 

dan mendirikan suatu lembaga untuk pengembangan seni kaligrafi di tanah air. 

Saat-saat menanti azan maghrib adalah salah satu waktu belajarnya, ia akan 

menggoreskan telunjuknya diatas sajadah. Ia membayangkan seakan-akan sedang 

latihan menulis di buku. Ternyata itu adalah sebuah teori pendalaman huruf dengan cara 

membayangkan huruf-huruf tersebut yang dikemukakan oleh Pembina Kaligrafi Mesir, 

Fauzī Salim Afifī. Hal ini baru disadari setelah ia membaca buku karya Afifi, yakni 

Silsilatu Ta’lim al-Khaṭ al-‘Arabī: Dalīl al-Mu’ālim, pada tahun 1995. 

Setelah tamat dari Gontor, ia sangat ingin melanjutkan kuliah ke ASRI (Akademi 

Seni Rupa Indonesia) di Yogyakarta. Namun keinginannya tidak disetujui oleh ayahnya. 

Tahun 1976 akhirnya Didin kuliah dan masuk jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Adab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diluar jadwal kuliah ia bergabung dengan 

Sanggar Garajas untuk memperdalam lukisannya, daerah Bulungan, Jakarta Selatan. 

Walhasil, lewat hobi mengarang dan membaca yang digelutinya semenjak kecil 

akhirnya menghantarkan beliau menjadi seorang wartawan di Panji Masyarakat (1982-

1989). Artikel tentang kaligrafi baru ditulisnya di Panji Masyarakat tahun 1983, dengan 

judul Dari al-Aqlām al-Sittaḧ hingga Lukisan Kaligrafi. Dan sejak saat itu ia sering 

menuliskan berbagai artikel tentang kaligrafi. Diantara buku karangan dan diktat beliau 

terangkum dibawah ini sebagai berikut,
13

 

1. Seni Kaligrafi Islam (1985) 

2. Pelajaran Kaligrafi Islam (2 jilid, 1985) 
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3. Belajar Kaligrafi (7 jilid, 1991)  

4. Dinamika Kaligrafi Islam (terjemahan, 1992) 

5. Belajar Cepat Menulis Al-Qur‟an TKA/TPA (4 jilid, 1993) 

6. Keterampilan Menulis Kaligrafi bagi Santri Pondok Pesantren (2001) 

7. Cara Mengajar Kaligrafi (2002) 

8. Mewarnai Kaligrafi (8 jilid, 1993) 

9. Kaligrafi Hitam Putih Didin Sirajuddin (2001) 

10. Pak Didin Menabur Ombak Kaligrafi (2002) 

11. Latihan Melukis Kaligrafi dari Hitam Putih ke Warna-Warna (2002) 

12. Desain Pelajaran Khusus Kaligrafi (4 jilid, 1986) 

13. Curatcoret Coretcoretan Bukanasalcoret (1993) 

14. Tentang Lemka dan Desain Pengembangan Kaligrafi Islam di Indonesia 

(1991) 

15. Gores Kalam: Butir-butir Pemikiran Sekitar Pengembangan Seni Kaligrafi di 

Indonesia (1991) 

16. Kaligrafi: Peristiwa dan Ide-Ide Pengembangan Sekeliling Festival Istiqlal II 

1995 (1995) 

17. Desain Latihan Mewarnai Kaligrafi (1996) 

18. Persiapan Menuju MTQ (1996) 

19. Koleksi Karya Master Kaligrafi Islam (2005) 

20. Ṭarīq ilā Kitābatī al-Insyā‟ (1992) 

21. Tafsir al-Qalam (1999), dan 

22. Pengantar Kuliah Seni Islam (2004) 

 

Selesai kuliah Didin diminta untuk mengajar kaligrafi di Fakultas Adab, tempat 

dulu menimba ilmu. Dan di institusi yang sama beliau melanjutkan magister-nya dan 

tamat tahun 1982. Sedangkan gelar doktornya beliau raih di Institut PTIQ Jakarta dan 

tamat pada tahun 2015. Mengajar di IAIN dipandangnya sebagai sebuah kehormatan dan 

peluang untuk menggapai cita-cita terbesarnya yakni,. mendirikan sanggar atau lembaga 

yang mewadahi orang-orang yang ingin belajar kaligrafi. Akhirnya, pada tahun 1985, 

tepatnya tanggal 20 April, cita-citanya itu terwujud. Didirikanlah Lemka (Lembaga 
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Kaligrafi Al-Qur‟ān) dan pengurusnya diambil langsung dari mahasiswa yang 

diasuhnya. “Semua serba baru dan darurat, tidak ada referensi apapun,” ujarnya.
14

 Ia 

langsung mencanangkan tujuan didirikannya Lemka, yaitu memasyarakatkan kaligrafi di 

tanah air. 

Program pertama Lemka yang didirikannya adalah pembukaan kursus kaligrafi 

intensif di akhir tahun 1985. Kursus tersebut mempunyai empat tahap dalam tiap 

kelasnya, yakni Basic (naskhī), Secondary (suluts dan riq‟aḧ), Intermediate (diwanī dan 

farisī), dan Post Intermediate (tata warna), serta direncanakan pula kelas Advance untuk 

tingkat professional. 

Jalan yang ditempuh untuk mempercepat sosialisasi gagasannya adalah dengan 

menulis buku-buku kaligrafi, dimulai dengan buku Seni Kaligrafi Islam (1985), 

dilanjutkan dengan buku pelajaran dan diktat kursus, buku bergambar untuk anak-anak 

TK sampai buku-buku untuk mahasiswa. Melalui tulisannya di media dan buku-buku 

yang diterbitkannya, pemenang juara 1 Peraduan Menulis Khat ASEAN (1987) di 

Brunei Darussalam, berhasil mendorong didirikannya puluhan sanggar seni kaligrafi di 

berbagai wilayah Indonesia. 

Hasil-hasil yang telah dicapainya selama ini tidak pernah membuatnya puas 

seperti orang yang kehausan kemudian meminum air laut, maka bukannya haus hilang 

malah semakin hauslah ia. Setelah mendirikan Lemka, dan berbagai sanggar mulai 

bermunculan setelah itu, ia ingin sesuatu yang lebih. Ia menginginkan sebuah 

laboratorium untuk pembinaan dan pusat studi kaligrafi di Indonesia dan sebuah 

Akademi Seni Islam lahir di bumi pertiwi. 

Perlahan namun pasti, keinginannya dapat terwujud. Pada tanggal 08 Agustus 

1998, pesantren kaligrafi al-Qur‟ān didirikan yang bertempat di Sukabumi. Pesantren 

dengan seni model baru dan pertama kali di Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat 

untuk membina dan menciptakan generasi bangsa sebagai pelopor pengembangan 

kaligrafi di seluruh Indonesia. 
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2.3 Kiprahnya terhadap Dunia Kaligrafi 

Berbicara tentang kiprah dan kontribusi beliau dalam kancah kaligrafi di 

Indonesia sungguh tak terkira betapa besar jasa beliau dalam membangun dan 

mengembangkan seni kaligrafi di tanah air hingga mengharumkannya ke penjuru dunia. 

Jika boleh dikatakan –bila tak berlebihan– bahwa belumlah seseorang disebut sebagai 

pecinta kaligrafi bila tak mengenal nama besar beliau. Mungkin inilah ungkapan yang 

tepat sebagai ucapan terimakasih dan rasa hormat terhadap seluruh jasa beliau yang telah 

merangsang ribuan generasi muda Indonesia untuk tetap terus mencintai seni kaligrafi. 

Secara ringkas penulis memaparkan beberapa dari sekian banyak kiprah beliau di 

kancah kaligrafi diantaranya,
15

 

1. Juara 1 Peraduan Menulis Khat ASEAN di Brunei Darussalam, 1987. 

2. Pendiri dan Direktur Lembaga Kaligrafi Al-Qur‟an (Lemka), Jakarta, 1985-

sekarang. 

3. Pendiri dan Pempinan Pesantren Kaligrafi al-Qur‟an Lemka, Sukabumi, 

1998-sekarang. 

4. Dewan Hakim Musabaqah Khaṭ al-Qur‟an MTQ Nasional XIII/1983 

(Padang), XV/1988 (Bandar Lampung), XVI/1991 (Yogyakarta), XVII/1994 

(Pekanbaru), XVIII/1997 (Jambi), XIX/2000 (Palu), XX/2003 

(Palangkaraya), XXI/2006 (Kendari), XXII/2008 (Serang), XXIII/2010 

(Bengkulu), XXIV/2012 (Ambon), dan XXV/2014 (Batam). 

5. Juri Peraduan Menulis Khat ASEAN di Brunei Darussalam, 1998, 2002, 

2004, dan 2006. 

6. Dewan Juri Lomba Kaligrafi Islamic Art Fair Jakarta, 2007 dan 2014. 

7. Dewan Hakim Musabaqah Khat al-Qur‟an MTQ Provinsi DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Banten, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, 

Papua Barat (1995-2015). 

8. Koordinator dan Juri Kaligrafi Festival Istiqlal I (1991) dan II (1995). 

9. Dewan Juri Kaligrafi Festival Anak Saleh Indonesia II (1994), IV (1999), dan 

VII (2008). 
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10. Dewan Juri Kaligrafi POSPENAS I (2001), II (2003), III (2005), IV (2007), 

V (2009), VI (2013). 

11. Dewan Hakim Kaligrafi AKSIOMA (2015). 

12. Dewan Hakim MTQ Mahasiswa Nasional VIII (2003), X (2007), XI (2011), 

dan XII (2013). 

13. Dewan Hakim Pentas PAI I (2013) dan II (2015). 

14. Dewan Hakim MTQ KORPRI Nasional (2013). 

15. Dewan Hakim Kaligrafi Nuansa Betawi, 2015. 

16. Memberikan ceramah dan penataran kaligrafi dalam pelbagi kesempatan. 

17. Pameran kaligrafi di beberapa kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, 

Bandar Seri Begawan, Islamabad, Sarjah UEA, Taheran, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


